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BEVO R DER IN GS BEL EID S T EDEL IJK L YCEU M :DO O R L O P EN DEL EER R O U T ES 2021 -2023
O phetS tedelijkL yceum biedenw em aatw erk.W ijbiedenonderw ijsdataansluitbijhetniveau van
deleerling.W ijstrevenernaardatiedereleerlingeendiplom ahaaltdatpastbijhetadviesvande
basisschool.W aarm ogelijkdagenw eleerlingenuitom vooreenofm eerderevakkenuittestrom en
opeenhogerniveau.O pgrond vaneenononderbrokenontw ikkelingstroom teenleerlinginbeginsel
doornaareenvolgend leerjaar.O nderzoekw ijstuitdatheteffectvanleerjaarverlengingm inim aalis
ofzelfseennegatiefeffectheeft(JohnHattie,VisibleL earning).O m hetm aatw erkgoedtekunnen
begeleidenenzichttehoudenopdeprestatiesvandeleerlingen,heeftelkeleerlingeenpersoonlijke
coach1.
1. O vergangsnorm havo-4,vw o-4 envw o-5
Erw ordencijfersgegevenvoorallevakken,behalvevoorlicham elijkeopvoedingdatalleenbestaat
uithandelingsdelen.Gedurendehetschooljaarw ordencijfersgegevenm etééndecim aalinhet
voortgangsdossier(dossiervanéénschooljaar).Bijlicham elijkeopvoedingw ordtbijde
handelingsdelendebeoordeling“ goed” of“ voldoende” gegeven.Decijfersopheteindrapportdie
w ordenbetrokkenindebevorderingsregelingvaneenleerjaar,w ordenafgerondopééndecim aal2
enzijnafkom stiguithetvoortgangsdossier.
Eenleerlingisregulierbevorderd naarhetvolgendeleerjaaralshijvoorallevakkenafgerond eenzes
ofhogerheeftbehaaldofm axim aaléénvijfstaat(anderevakkenafgerond zesofhoger).M ettw ee
vijvenofeenvieréneenvijf iseenleerlingookregulierbevorderd,m itshetgem iddeldevooralle
vakkeneenzesisénerm axim aaléénvijfisbehaaldvoorEngels,N ederlandsofw iskunde(tw eevan
dedrievakkenduszesofhoger3).
Inaprilw ordenalleleerlingenbesprokendoordeteam leiderendecoachesenw ordtbepaald inw elk
leerjaardeleerlingdecarrièrenadezom erkanvervolgen.
2. P laatsenvanleerlingen
L eerlingendienietregulierbevorderd zijn,kunnenw orden“ geplaatst” inhetvolgendeleerjaarvan
deeigenafdeling.P laatsenbetekentdatdeleerlingnogéénjaardekanskrijgtom telatenziendat
hijhetgew ensteniveau voordebetreffendeafdelingw élaankan.Geplaatsteleerlingenkrijgen
uiterlijkvoor1 junivanhetbetreffendeschooljaarextraw erk(zom ertaken)vooréénofm eerdere
vakken.Dezezom ertaakheeftalsdoeldatdebetreffendeleerlingextraw erkdoetvoorhetvak(de
vakken)w aarvoorhijeenonvoldoendestaat,zodathijookvoordezevakkenbetervoorbereid aan
hetnieuw eschooljaarkanbeginnen.Ditw erkm oetdebetreffendeleerlingvóórdezom ervakantie
(uiterlijkdelaatstevrijdagvoordezom ervakantie)inleverenbijdeteam leider.
U iteraardvraagthetvan‘geplaatsteleerlingen’ (endeouders)eenextrainspanningom inhet
nieuw eschooljaarsuccesvoltezijnom datdebetreffendeleerlingdanvaakalm eteenachterstand
begint.Deleerlingsteltdaarom aanhetbeginvanhetnieuw eschooljaarsam enm etzijnouder(s)en
coacheenpersoonlijkontw ikkelplanopw aarindoelstellingenenafsprakenhelderbeschreven

Ziebijlage1 vooreenom schrijvingvandeverantw oordelijkhedenvandecoach.
Bijeenberekeningm etdeuitkom st6,
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w orden.Hetpersoonlijkontw ikkelplanw ordtondertekend doordeleerling,deouder(s)endecoach
enopgeslageninS om today.
Inbijlage2 staanvoorbeeldenvanafsprakenentakendieeenleerlingopgelegdkunnenw orden.Het
verbeterprogram m astartophetm om entdatbetrokkenen(leerling,ouder(s),coach)aanzienkom en
datdeleerlingderegulierebevorderingsnorm nietgaathalen.Ditkanbijw ijzevansprekenalin
januarivanhetlopendeschooljaarzijn.
Voor“ geplaatste” leerlingengeldthetvolgende.
 Eenleerlingkaninprincipenietintw eeopeenvolgendejaren“ geplaatst” w orden4.Alseen
geplaatsteleerlingaanheteindevandatschooljaarnietregulierbevorderdkanw orden,
beslistdeteam leidernaoverlegm etdecoachinw elkeklasofafdelingdeleerlingzijn
carrièrem oetvervolgen.Ditkanookineenhogereklasopeenlagerniveau zijn.
 Eenleerlingdie“ geplaatst” w ordtineenexam enklasm oetnadetw eedetoetsw eekinde
exam enklaszijncijferszodanigopordehebben,dathijhierm eeinprincipevoldoetaande
slagingseisen5 om zoeengoedekanstehebbenom zijndiplom atebehalen.Alsditniethet
gevalis,w ordtinoverlegm etdeleerlingenzijnoudersuiterlijkindew eekvóórde
voorjaarsvakantiegekekenw atdebestevoortzettingvoordeleerlingis.Hetisdanook
m ogelijkdatdeleerlingzich(volledigofgedeeltelijk)terugtrektuitheteindexam enom dathij
hieropdatm om entnognietaantoeis.Indatgevalw ordtperleerlinggekekenw elktraject
hetbestegevolgd kanw orden.
 Indieneenleerlingdiegeplaatstisindevierdeklasvanhetlyceum deoverstapw ilm aken
naarhetM BO ,w ordtdeplaatsingvanklasdrienaarvierom gezetineenbevorderingsbew ijs
vanklasdrienaarklasvier(m itsdebetreffendeleerlingindevierdeklasheeftlatenziendit
m boniveau aantekunnen).Deteam leiderisbevoegdom dezebeslissingtenem en,nahet
team gehoordtehebben.
3. L eerjaarverlenging
W egebruikendeterm leerjaarverlenginginplaatsvan“ doubleren” om datdezebeteraansluitbij
onzeonderw ijskundigeenpedagogischevisie.Alleeninbijzonderegevallenishetvooreenleerling
m ogelijkom eenheelleerjaarovertedoenenkrijgtdebetreffendeleerlingeenjaarextradetijd om
zijndiplom atehalen.L eerlingenkunnenalleeninaanm erkingkom envoorleerjaarverlengingalsuit
diagnoseblijktdathetoverdoenvanhetzelfdeleerjaarechtinhetbelangvandeleerlingis.Ditkan
om 2 redenenzozijn:
 deleerlingheeftgedurendehetschooljaartem akengekregenm etbijzondere
om standigheden(bijvoorbeeld:regelm atigoflangdurigverzuim ,scheiding,overlijden),
w aardoordeleerlingzichm inderheeftontw ikkeld danopgrond vanzijn/haarcapaciteiten
verw achtm agw orden;
 deleerlingissociaal-em otioneel‘jong’ w aardoorhijonvoldoendetothetvereisteleren
kom t,en/ofersprakeisvananderebelem m erendegedragskenm erkenw aareenleerling
m eem oetlerenom gaan.
Voordateenleerjaarverlenginggeëffectueerdw ordt,iseropeenvroegtijdigm om entdoordecoach
m etdeleerlingendeouder(s)gesprokenoverdezorgoverdezeleerlingenoverdeoptieom te
verlengen.O okw ordteenzogenaam dstartdocum entingevuld w aarindeeventueleextra

Vanw egehetfeitdatdoorhetcorona-virusdeafgelopentw eejaarleerlingenveelm inderfysiek(opschool)leshebben
gekregen,kijkenw eperleerlingofw ealdannietvandeze‘regel’ afkunnen/m oetenw ijken.
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onderw ijsondersteuningvoordeleerlinginhetextraleerjaarinkaartw ordtgebrachtzodatditextra
jaarsuccesvolen“ opm aat” kanw ordenopgestartendekansopeensuccesvolleafsluitinggrootis.
T ijdpad leerjaarverlenging:
 tijdenshetcoachgesprekhalverw egehetleerjaar(decem ber/januari)w ordteeneventuele
leerjaarverlengingdoordecoach(naoverlegm etdeteam leider)besprokenm etleerlingen
ouder(s).Hetgespreksverslagkom tinS om today;
 uiterlijkvoor15 m aartw ordteenstartdocum entopgesteld enbesprokenm etalle
betrokkenen.Inhetstartdocum entstaatexactom schrevenw elkeextra
onderw ijsondersteuningdeleerlingnodigheeftom deleerjaarverlenginginhetvolgende
schooljaarsuccesvoloptekunnenstartenenaftekunnenronden;
 voor1 m eibesluitdeteam leider,naoverlegm etdecoach,ofdebetreffendeleerlinggebruik
m agm akenvandem ogelijkheid totleerjaarverlenging.Hetbesluitisbindend.W estreven
naareenbesluitdatdoorallebetrokkenen(leerling,ouders,docenten)w ordtgedragen,
m aarhetuiteindelijkebesluitligtbijdeteam leider.Alsouders/verzorgersnietakkoord gaan
m ethetbesluitvandeteam leider,iserdem ogelijkheid totberoep.

4. M aatw erk
O pHetS tedelijkisruim teom binnendelestevariërenintem poenw erkvorm ,zijnerurenw aarin
leerlingenzelfkeuzeskunnenm aken6 énerisruim tevoorleerlingenom teversnellen,teverbreden7,
teverdiepenen/ofvakkenopeenhogerniveau tevolgen.HetS tedelijkheeftinhetschooljaar2017 –
2018 m eegedaanaandelandelijkepilot‘rechtopm aatw erk’. Dezepilotiszó goed bevallendatw e
“ rechtopm aatw erk” structureelhebbenopgenom eninonsschoolbeleid.Ditbetekentdatelke
leerlingrechtheeftopm aatw erkendatw em aatw erknietzienalsgunstvooreenkleinegroep
leerlingen.
Alsleerlingenw illenversnellen,verbreden,verdiepenofeenvakopeenhogerniveau w illenvolgen,
m akenzesam enm ethuncoacheninoverlegm etouder(s)eenplanvanaanpak.Inditplanvan
aanpakstaatbeschrevenw atzew illenbereiken(heteinddoel)enhoezeditw illenbereiken(inzet
extrahulpm iddelen,hetvolgenvanextralessen,invullingvanm aatw erkurenofkeuzew erktijd,het
volgenvanm odulesbuitenschoolbijbedrijven,hogescholenofuniversiteiten,etcetera).Hetplan
vanaanpakw ordtvervolgensaangebodenbijhetm aatw erkloket.Hierkijkeneenaantal
m aatw erkexpertsm eeengevenindiennodigverbetertipsvoorhetplanvanaanpak.O okiseraltijd
contactm etdebetreffendevakdocent.Alshetplanw ordtgoedgekeurd8,kandeleerlingvanstart.
Eventuelekostenvoorhetvolgenvaneenm aatw erktraject(extraboekenofleerm iddelenof
docentenvanbuitenschool)w ordenbijoudersinrekeninggebracht.
Decoach(opschool)enouder(s)(thuis)m onitorenhetm aatw erktrajectenkijkenm etdeleerlingof
degestelde(tussen)doelenw ordenbehaald.Alsdedoelennietw ordenbehaaldofalsderesultaten
voordeoverigevakkenachteruitgaan,w ordthetplanvanaanpakdoordeleerlingbijgestelden
w ordteenverbetertrajectgestart.Alsdedoelenvervolgensw eernietgehaald w ordenen/ofalsde
resultatenvandeanderevakkenachteruitblijvengaan,w ordthetm aatw erktrajectgestoptenkan

6O

phetlyceum zijnerm aatw erkurenvoorleerlingenw aarbijzezelfkeuzeskunnenm aken.

7 L eerl
ingendieaanheteindexam enjaarbeginnen,kunneninprincipegeenextravakm eerkiezen.
8 Al
sdeaanvraagvooreenm aatw erktrajectw ordtafgew ezen,krijgenleerlingenenoudersaltijd deargum entenhiervoorte

horen.Hetbelangvandeleerlingisvooronsleidend endem aatw erkcöordinatorendeteam leiderhebbenhierin
uiteindelijkdedoorslaggevendestem .
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deleerlingopeenlaterm om ent,alseenenanderw eeropordeis,eennieuw m aatw erktraject
opstarten.
Erzijninprincipedriestartm om entenvoorm aatw erktrajecten:aanhetbeginvanhetnieuw e
schooljaar,nadeherfstvakantieennadekerstvakantie.Hetbelangrijksteuitgangspunt(ende
belangrijkstesuccesfactor)bijm aatw erkishetfeitdatdeleerlingeigenaarisvanhet
m aatw erktraject.Deleerlingisaanzet,neem tinitiatief,m aaktafsprakenenplanningenenlegt
verantw oordingafoverdebehaalderesultaten.Deleerlingw ordthierbijbegeleid doordecoach,
onderanderetijdenshetcoachgesprekdatiederedriew ekenplaatsvindt.Eventuele
roosteraanpassingenom bijvoorbeeld eenvakopeenhogerniveau tevolgenw ordennietdoor
schoolgefaciliteerd.Deleerlingm aakthierzelfeenplanningvoorenm aaktdaarin,uiteraard in
overlegenm etinstem m ingvanzijncoachenouders,zelfkeuzes.
5. M ogelijkheid totberoep
Inallegevallenw aarinhetbovenstaandereglem entnietvoorziet,neem tdeverantw oordelijk
team leider,nadatallebetrokkenengehoordzijn,eenbeslissingoverdevoortzettingvande
onderw ijscarrièrevandebetreffendeleerling.Alsdeleerling/ouder(s)hetnieteenszijnm etdie
beslissingkunnenzehiertegenbezw aaraantekenendoorbinnendriew erkdagennadem ededeling
vanhetbesluithiertegenschriftelijkbezw aartem akenbijderectorvandeschool
(rector@ hetstedelijkzutphen.nl).Alsdeleerling/oudershierookgeengehoorvinden,bestaatnogde
m ogelijkheidtegendezeuitspraakinberoeptegaanbijhetCollegevanBestuurvanAchterhoekVO .
Zievoordeklachtenregelingenadressen w w w .achterhoekvo.nl.
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BIJL A GE1:VER A N T W O O R DEL IJKHEDEN CO A CH
IedereleerlingopHetS tedelijkheefteenpersoonlijkecoach.Decoachis:
 eersteaanspreekpuntvoorleerlingenouder(s)voorallezakendiem etschooltem aken
hebben;
 sam enm etdeanderepersoonlijkecoachesvandeleerlingenindeklasverantw oordelijk
voorhetleerklim aatindeklasenvooreventueleklassenactiviteiten;
 verantw oordelijkvoorhetm onitorenvanhetw elzijnvandeleerling;
 verantw oordelijkvoorhetonderhoudenvangoed contacttussenschoolenthuis(bijziekte,
bijzondereom standigheden,gedragleerling,etcetera);
 verantw oordelijkvoorhetm onitorenvanhetonderw ijsleerprocesvandeleerlingbinnende
uitgangspuntenvandeschool;
 verantw oordelijkvoorhet,indiennodig,bijsturenvanhetonderw ijsleerprocesvande
leerling;
 verantw oordelijkvoordeterm inatienaarvolgend leerjaarvandeleerling.Ditonderw erp
kom ttijdensalledriehoeksgesprekken(leerling– ouder(s)– coach)tersprake.Decoach
geeft(collega’sgehoord hebbendeenm etinstem m ingteam leider)halverw egehet
schooljaardeleerlingenouder(s)een“ schotvoordeboeg” .Deteam leiderzetinS om today
alleprognosesop80% .U iterlijkop15 aprilw ordtdoordeteam leider(naoverlegm etde
coach)beslotenhoedeleerlinghetvolgendeleerjaarzijnonderw ijscarrièregaanvervolgen.
InS om today w ordtdevoorlopigeprognosedefinitiefop100% gezet.Decoachiser
verantw oordelijkvoordatdezebeslissinginclusiefargum entengoed besprokenism etde
ouder(s).
O phetS tedelijkL yceum spreektdecoachiedereleerlingm inim aaleensindedriew eken.Daarnaast
vindtervierkeerperjaareendriehoekgesprekplaatsm etdeleerling,zijnouder(s)endecoach.
Voorgeplaatsteleerlingenenvoorleerlingenm etleerjaarverlenginggeldtdattijdensdeindividuele
gesprekkenm etdecoachentijdenshetdriehoeksgesprekm etouder(s)encoachhetpersoonlijk
leerplanen/ofhetstartdocum entaltijd gespreksonderw erpis.
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BIJL A GE2:KEU ZEM EN U P ER S O O N L IJK L EER P L A N VO O R “ GEP L A A T S T E” L EER L IN GEN
L eerlingendie“ geplaatst” zijn(oftijdenshetlopendeschooljaarvooreenofm eerderevakken
onvoldoendestaan)m oeteneenextrainspanningsverplichtingleverenom w eeropniveau tekom en.
Daartoew ordteenpersoonlijkleerplanopgesteld.Hieronderstaanvoorbeeldenvanm ogelijke
interventiesdiedecoachkanopleggenendiedeleerlinghelpenw eeropniveau tekom en.
W ekunnenafsprakenm etleerlingenm akendietem akenhebbenm ettijd,sturingen/of
persoonlijkeaandacht.
Extratijd
S om m igeleerlingenhebbenextratijd nodigom opdrachtenafterondenofom achterstalligw erkin
tehalen.W ijkunnenleerlingenverplichtenditonderschooltijd (tussen08.00 uuren17.00 uur)op
schooltedoen,bijvoorbeeld alserthuisteveelafleidingisofalsleerlingenthuism oeilijktotleren
kom en.S om skandatookonderbegeleiding,bijvoorbeeld tijdensdelenteschoolen/ofzom erschool.
T ijdensstudiedagenzorgenw ijvoorbegeleidingvanbuiten.L eerlingenkunnenextraw erkenop
schooltijdens:
 delenteschool(alsdaarsubsidievoorisvanuithetm inisterie);
 studiedagenen/ofandereorganisatiedagen(alsdeandereleerlingenlesvrijzijn);
 delaatstew eekvanhetschooljaar(alsdeandereleerlingenlesvrijzijnendedocentenbezig
zijnm etdevoorbereidingenvoorhetnieuw eschooljaar);
 dezom erschool(alsdaarsubsidievoorisvanuithetm inisterie);
 dagelijksnaschooltijd totm axim aalvijfuuropdestudiepleinenofindeaula.
Extrasturing
S om m igeleerlingenhebbenextraondersteuningnodigom goedekeuzestem akenvoorhet
onderw ijsleerproces.
Decoachkan:
 sam enm etdeleerlingkeuzesm akenom toteengoedeinvullingvandem aatw erkurente
kom en;
 deleerlingeenverplichteinvullingvandem aatw erkurengevenendezevastzettenin
S om today;
 deleerlingverw ijzennaareenspecifiekm aatw erkuurvoor“ geplaatste” leerlingenw aarin
eenexpertdeleerlingenhelptm etplannenenm etstudievaardigheden;
 inoverlegm eteenvakdocentextra(digitaal)oefenm ateriaalvoordeleerling(laten
klaarzettenzodatdezethuis(onderbegeleidingvanouders)kanw erkenaanachterstanden.
O uderskunnen:
 sam enm etdeleerlingkeuzesm akenom toteengoedeinvullingvandem aatw erkurente
kom en;
 deleerlingeenverplichteinvullingvandem aatw erkurengevenendezelatenvastzettenin
S om today;
 deleerlingthuisbegeleidenbijhetm akenvaneengoedelesplanningenhetm akenvan
huisw erk;
 deleerlingexternlatenondersteunenbijhetm akenvaneengoedelesplanningenhet
m akenvanhuisw erk;
 deschoolvragenofereenleerlinguiteenhogerleerjaarbeschikbaarisom hun
zoon/dochtertehelpenbijhetm akenvanhuisw erk/hetlerenvaneentoetsvooreenof
6

Bevorderingsbeleid S tedelijkL yceum 2021 – 2023
Instem m ingdeelraad 29 -09 -2021

m eerderevakken(dekostenvoordezebegeleidingw ordendooroudersrechtstreeksaande
leerlingvergoed).
Extraaandacht
Indieneen“ geplaatste” leerlinghetnieuw eschooljaareennieuw e/anderecoachkrijgt,vindterin
delaatsteschoolw eekvoordezom ervakantieofindeeersteschoolw ekennadevakantieeen
gesprekplaatsm etdeleerling,deouder(s)endenieuw ecoach.Indienm ogelijkisookdeoudecoach
bijhetgesprekaanw ezig.T ijdensditgesprekw ordthetpersoonlijkleerplanvandeleerling
besprokenenw ordendeafsprakenoverextrainzetintijd en/ofsturingen/ofaandachtnogeenkeer
doorgenom enengeconcretiseerd.
Deouder(s)vaneengeplaatsteleerlingbekijkeniederew eekinS om today deresultatenvanhun
zoon/dochterenbesprekendeze.O okalshetgoed gaatisdezeingeregeldeaandachtvangroot
belang.
 Zodraeen“ geplaatste” leerlingeenonvoldoendehaalt,iservanuitthuiscontactm etde
coachom tekijkenofditeenincidentisofdathetpersoonlijkleerplanvandeleerlingm oet
w ordenaangepast/geï
ntensiveerd.
 Alseenleerlingextratijd/aandachtnodigheeftvooreenbepaald vakdankanhijdit
aangevenbijzijncoachdiem etdebetreffendevakdocentkankijkenhoeditopgepaktkan
w orden.
 Alseenleerlingm oeiteheeftm etplannen,m etstudievaardighedenen/ofandereschoolse
vaardighedendankunnendeleerlingenoudersinoverlegm etschoolkijkenhoedeleerling
hierbijondersteund kanw orden.Ditkanbijvoorbeelddoordeleerlingtekoppelenaaneen
andereleerlingdieditw elheelgoed kan(tutorleren)m aarouderskunnenhierookexterne
ondersteuningvoorinschakelen.
U iteraard ishetbovenstaandenietvrijblijvend.Deafsprakendieinhetpersoonlijkleerplanm etde
leerlingzijngem aakt,w ordenooknagekom en.
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